
ZARZĄDZENIE NR 307/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 
2008r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat 
Urzędu Miasta Krakowa (tekst jednolity zarządzenie Nr 582/2009 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 20 marca 2009 r.).

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), § 2 ust.1 pkt  2, 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie 
ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761),  § 2, § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U.z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje:

§ 1
W „Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa”, stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2008 r.
(tekst jednolity zarządzenie Nr 582/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 
2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W podstawach prawnych ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości  (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)”,

2. w § 2, tytuł: Ochrona wartości pieniężnych, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Po 
zakończonym dniu pracy kasjer jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenie kasy. 
Przed otwarciem pomieszczeń kasowych pracownik kasy sprawdza, czy nie został 
naruszony alarm i zamki do kasy oraz kraty okienne”. 



3. w § 2, tytuł: Ochrona wartości pieniężnych, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku 
stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń kasjer niezwłocznie powiadamia Kierownika 
Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego jak również Dyrektora Wydziału 
Podatków i Opłat, który zawiadamia Policję”;

4. w § 3, tytuł: Zasady prowadzenia kasy,  w ust.1 wykreśla się literę d,
5. w § 3, tytuł: Zasady prowadzenia kasy, w ust. 1 zdanie szóste i siódme otrzymuje 

brzmienie: „Inwentaryzacji środków pieniężnych dokonuje kasjer w obecności zespołu 
spisowego wyznaczonego przez Kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru 
Kasowego. W przypadku zdarzeń losowych w czasie nieobecności kasjera dokonuje 
inwentaryzacji kasy komisja, którą powołuje Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat na 
wniosek Kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego”;

6. w § 3, tytuł: Zasady prowadzenia kasy, w ust. 3 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie: 
„ W przypadku nieobecności kasjera nastąpić winno protokolarne przekazanie kasy 
w obecności Kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego lub osoby go 
zastępującej”;

7. w § 5, tytuł: Odpowiedzialność kasjera, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Bezpośredni nadzór 
nad gospodarką kasową sprawuje Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru 
Kasowego”;

8. w § 5, tytuł: Odpowiedzialność kasjera, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Przejęcie kasy przez 
kasjera lub osobę czasowo ją zastępującą, wyznaczoną przez Kierownika Referatu 
ds.Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego, zgodnie z § 3, może nastąpić wyłącznie 
protokolarnie”;

9. w § 6, tytuł: Dokumentacja obrotu kasowego, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kasjer może 
odmówić przyjęcia do kasy dokumentów kasowych nie odpowiadających wymogom 
ustawy o rachunkowości i instrukcji kasowej, przy czym o zaistniałym przypadku winien 
powiadomić Kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego lub 
Dyrektora Wydziału bądź Z-cę Dyrektora Wydziału”;

10. w § 6, tytuł: Dokumentacja obrotu kasowego, ust. 4, dodaje się zdanie drugie, 
w  brzmieniu: „Przy wypłacie gotówki osobom nie znanym kasjer zobowiązany jest 
zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu, stwierdzającego tożsamość 
odbiorcy gotówki i wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę oraz 
określenie wystawcy dokumentu”;

11. w § 7, tytuł: Poprawianie błędów w dowodach kasowych,  ust. 4, w zdaniu drugim 
wykreśla się „przez pracownika do tego upoważnionego”;

12. w § 7, tytuł: Poprawianie błędów w dowodach kasowych,  ust. 4, zdanie trzecie otrzymuje 
brzmienie: „Anulowany dokument kasowy jest opisany przez kasjera przyczyną 
anulowania i podpisany przez kasjera, drukowany jest w 3 egzemplarzach, przy czym 
komplet dokumentu (oryginał + dwie kopie) ewidencjonowane i przechowywane są przez 
kasjera w przeznaczonym do tego celu segregatorze lub teczce z zachowaniem 
chronologii”;

13. w § 8, tytuł: 1.Wpłaty kasowe, w ust.7 w zdaniu drugim „ §10”zastępuje się  „§ 11”;
14. w § 8, tytuł: 1.Wpłaty kasowe,  ust.8 otrzymuje brzmienie: „Kierownik lub upoważniona 

przez niego osoba, prowadzi księgę druków ścisłego zarachowania – kwitariuszy 
przychodowych K-103 będące w dyspozycji Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru 
Kasowego, natomiast ewidencję druków KW „kasa wypłaci” oraz czeków prowadzą 
Referaty Księgowości Wydziału Podatków i Opłat”;

15. w § 8, tytuł: 3 Raport kasowy, w ust. 8, wykreśla się lit. a) i lit. d)
16. w § 8, tytuł: 3 Raport kasowy, w ust. 8, lit. f) otrzymuje brzmienie: „f) Raport kasowy-

Pozostałe opłaty-IV(dotyczy tylko kas zlokalizowanych na ul. Lubelskiej 27, Rynek 
Podgórski 1), które sporządza się za okresy tygodniowe”;



17. w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Referat Księgowości przeprowadza kontrolę 
formalno-rachunkową raportu kasowego, który podlega także kontroli merytorycznej 
i zatwierdzeniu”;

18. w § 10 w ust. 3, 4 i 6 wyrazy „Kierownika Oddziału Obsługi Kasowej i Nadzoru 
Kasowego” zastępuje się „ Kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru 
Kasowego”;

19. w § 11 ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „oddział kasowy” zastępuje się wyrazami 
„Referat ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego”;

20. w § 11 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową 
gospodarkę i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania(kwitariuszy przychodowych 
K-103) jest Kierownik lub wyznaczony pracownik Referatu ds. Organizacyjnych 
i Nadzoru Kasowego”;

21. w § 11 ust. 5 wyrazy: „Kierownika Oddziału Obsługi Kasowej i Nadzoru Kasowego” 
zastępuje się „Kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego”;

22. w § 11 ust. 7  wyrazy:„Kierownika Oddziału Obsługi Kasowej i Nadzoru Kasowego” 
zastępuje się „Kierownika Referatu ds. Organizacyjnych i Nadzoru Kasowego”.

23. w § 12 – Postanowienia końcowe , zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Sprawy nie 
objęte niniejszą Instrukcją zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi 
i poleceniami służbowymi Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat, w szczególności:”

24. w § 12 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Polecenie służbowe Nr 1/2010 Dyrektora Wydziału 
Podatków i Opłat z dnia 20 stycznia 2010r.  w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych 
do odbioru od kasjerów raportów kasowych wraz z dokumentami źródłowymi”;

25. w § 12   dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: „ Polecenie służbowe Nr 2/2010 Dyrektora 
Wydziału Podatków i Opłat z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wyznaczenia osób 
upoważnionych do zlecania wypłaty zwrotów nadpłat podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w kasach Wydziału Podatków 
i Opłat”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Podatków i Opłat.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


